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Resumo: Este artigo propõe uma interpretação narrativa para o primeiro movimento de 
Quatre Chants pour franchir le seuil, de Gérard Grisey, intercalando-a com questionamentos 
críticos sobre a contribuição da análise para a semiologia musical. Em analogia à peça de 
Grisey, estas duas problemáticas – uma prática e outra epistemológica – se complementam 
no decorrer do artigo como dois processos paralelos oriundos de um mesmo anseio, a saber, a 
composição de uma experiência musical. 

 
Palavras-chave: Análise musical; Narratividade musical; Gérard Grisey. 
 
Abstract: This article proposes a narrative interpretation on the first movement of Quatre 
Chants pour franchir le seuil, by Gérard Grisey, interspersing it with critical inquiries on the 
contribution of analysis to musical semiology. In analogy to Grisey’s piece, these two issues 
– one practical, the other epistemological – complement each other throughout the article as 
two parallel processes arising from the same longing, which is the composition of a musical 
experience. 
 
Keywords: Musical analysis; Musical Narrativity; Gérard Grisey. 

	  
	  
	   Proponho neste trabalho uma interpretação narrativa para D’après Les heures à la 
nuit, o primeiro dos Quatre Chants pour franchir le seuil (1998), de Gérard Grisey. Para além 
do interesse que tal interpretação possa provocar no leitor – interesse do qual depende 
fortemente o sucesso deste ensaio –, detenho-me também sobre uma problemática de ordem 
epistemológica, e que pode ser expressa resumidamente nestas duas questões: (1) qual o 
fundamento semiológico desta interpretação narrativa? e (2) até que ponto está relacionada 
com um significado que poderíamos chamar de “musical”?  
 
 Um posicionamento adequado frente a essas questões é determinante para qualquer 
atribuição de significado em música, provocando divergências entre pesquisadores 
principalmente no que concerne à imanência ou não de um conteúdo semântico qualquer em 
uma obra musical – aqui compreendida entre partitura, performance e gravações. O problema, 
conforme apontado por autores como Peter Rabinowitz (1992), Nicholas Cook (2001) e 
Michael Klein (2004), tem suas origens no fato de que a existência de qualquer asserção de 
significado depende de sua verbalização, o que por si só põe em cheque um pretenso 
formalismo que visasse expor um conteúdo musical sem abrir mão da própria música. Daí o 
aparecimento do analista como criador, subjetividade esta teorizada em diversos trabalhos 
sobre semiologia na área da música, dos quais os mencionados acima são apenas exemplos.  

 
Entretanto, a omissão desta subjetividade em determinadas asserções de significado 

musical pode gerar uma falsa relação de imanência musical destas asserções, na qual o 
analista se esconde atrás dos elementos que “estão” na música. Por um lado, há a objeção de 
que se anunciar como criador de sua própria interpretação pode parecer redundante ao analista 
e, pior, inútil e tedioso ao leitor; por outro, me parece perigosa a tendência de análises 
musicais mais recentes de empregar um vocabulário mais abrangente e emotivo, insistindo em 
sua ligação direta com a música, no que a topical analisys é utilizada como salvo-conduto 
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para asserções ousadas e paradoxalmente comportadas, uma vez que estão aparentemente 
revestidas de uma certa convenção social que nada tem a ver com a subjetividade do analista. 
Para esclarecer esta questão, que é de fato bastante sutil, tomo por exemplo um parágrafo de 
Byron Almén, no qual o autor começa uma análise narrativa do Prelúdio em sol maior op. 28 
de Chopin, “derivada firmemente do discurso musical” (Almén 2008: 3): 

   
“O Prelúdio começa com o estabelecimento de uma figura de semicolcheias em 
ostinato que será o acompanhamento para uma linha melódica oscilante e em estilo de 
dança. (...) O caráter ondulatório, tonalmente estável, e repetitivo da figura em 
ostinato evoca a inatividade-em-movimento hipnótica do Spinnerlied Romântico, 
sugerindo uma atmosfera de rústica simplicidade. Ele também evoca certas Figuren 
ubíquas dos séculos XVII e XVIII que aparecem em movimentos naturais-pitorescos e 
representam água corrente ou brisas suaves. Como tópico musical, poderíamos 
descrever o efeito expressivo geral como “harmonia-com-a-natureza”, natureza sendo 
entendida em seu aspecto mais suave.” (Almén 2008: 4) 

 
 As referencias ao mundo extra musical feitas por este texto são bastante convincentes 
por estarem relacionadas com o universo musical erudito ao qual pertencia Chopin, e o qual, 
se supõe, servia-lhe de inspiração composicional. A convenção cultural, portanto, empresta 
autoridade à relação, por exemplo, do ostinato com a água corrente e do acompanhamento 
como um todo com a natureza, o que permite ao autor adjetivar a música com palavras que 
por muito tempo foram consideradas vagas ou perigosas para a teoria musical.  

 
Esta autoridade, porém, se mantém às custas de duas facetas da análise com as quais 

não pode ser conciliada. A primeira delas, a mais superficial, seriam as possibilidades 
incontáveis de associações que estão necessariamente excluídas, e que sem embargo 
provavelmente soariam plausíveis inclusive para Almén: me ocorre, como um exemplo 
também bastante comum, a associação da peça com o ambiente urbano parisiense na década 
de 1830, ou mais especificamente com a intimidade de um ambiente interno onde o pianista 
toca para um punhado de pessoas – isso ainda sem mencionar as minhas associações 
individuais para Prelúdio em sol maior, que nada tem a ver com a natureza. Aqui se manifesta 
com clareza o problema do desaparecimento do analista, já que em seu texto Almén parece 
falar somente da música, onde é o ostinato que “evoca” a atmosfera de rústica simplicidade, e 
não o autor.  

 
* * * 

 
Para esta interpretação narrativa do primeiro movimento de Quarte Chants pour 

franchir le seuil tomo por fundamento a ideia poética de morte, sugerida pelo título do 
movimento e proclamada pelo compositor como inspiração da obra como um todo. A figura 
do Anjo não será aproveitada na trajetória narrativa, embora pudesse ser relacionada com o 
movimento ascendente da voz e com sua associação ao trompete na palavra ange – seja como 
for, tanto Morte como Anjo poderiam ser aproveitados ou descartados em outro contexto 
analítico. 
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 Fig. 1: Quarte Chants Pour Franchir le Seuil, 1. 1. D’après Les heures à la nuit, [1-4] 
 
 
 Como identificar a Morte na música? Primeiramente, é imprescindível que haja um 
sujeito, o analista, que crie esta associação. Num segundo momento, é necessário que haja 
argumentos que tornem esta associação convincente aos demais, não para incrustar a 
palavra na música, mas para gerar interesse na análise. Neste caso, minha associação não é 
particularmente criativa ou original, já que foi verbalmente sugerida pelo próprio compositor 
e pelo poema de Guez Ricord. Entretanto, quero tornar a relação morte-música mais 
específica, explicitando-a na textura criada pelos três subgrupos instrumentais separados por 
Grisey na partitura (fig. 1), aqui denominados subgrupos A, B e C. O movimento descendente 
de todas as linhas melódicas executadas por estes subgrupos, somado às imitações micro-
desfasadas indicadas na fig. 1, geram uma textura progressivamente mais densa e de 
resultante harmônica cromática. Relaciono esta textura com a representação da morte, 
fundamentada historicamente no emprego de movimentos melódicos descendentes e 
geralmente cromáticos, cujo exemplo emblemático encontra-se no “Crucifixus” da Missa em 
Si menor de J. S. Bach1. 
  

Considerando o arco igualmente descendente feito pelo ensemble desde o c. 1 até a 
entrada da voz no c. 18, onde cada célula melódica começa em uma nota mais grave que a 
anterior, toda esta introdução torna-se um longo movimento espontâneo de descanso, de 
afundamento do ensemble na ideia de morte. 
 

* * * 
 
 A segunda faceta da análise que acaba sendo desconsiderada por Almén teria sido o 
aproveitamento do conteúdo semântico de sua descrição do acompanhamento na trajetória 
narrativa proposta. De fato, toda a análise subsequente está focada na interação entre dois 
motivos melódicos identificados no pentagrama superior da partitura – e não no 
acompanhamento –, onde “o programa narrativo consiste, neste caso, de várias tentativas de 
se conduzir os dois motivos a uma relação mais harmoniosa (...)” (Almén 2008: 5). Para 
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descrever esta condução, o autor lança mão do vocabulário técnico de teoria musical, 
apontando relações harmônicas, rítmicas e de tessitura entre os dois motivos melódicos, bem 
como suas transformações no decorrer do Prelúdio.  
  

Entretanto, para conciliar a trajetória do pentagrama superior com o “ambiente geral” 
proporcionado pelo tópico do acompanhamento, Almén acaba por neutralizar o conteúdo 
semântico do último, afirmando que seu caráter apaziguador e pastoral, sua tonalidade maior e 
seu tempo relaxado (leisurely tempo) sugerem “calma e ausência de conflito” (Almén 2008: 
7). Em relação à descrição inicial deste acompanhamento (v. acima), podemos observar que 
as expressões “inatividade-em-movimento”, “rústica simplicidade”, “água corrente”, “brisa 
suave” e “harmonia-com-a-natureza” foram descartadas na análise do Prelúdio, donde se 
conclui que seu emprego introdutório foi circunstancial.  

 
Esta utilização superficial de termos irrelevantes para a análise feita posteriormente 

pode ser creditada à intenção do autor de estabelecer a relação representada no gráfico 1: 
 
 

 
Gráf. 1: filtragem do conteúdo semântico relacionado ao acompanhamento do  Prelúdio em sol 
maior op. 28, de Chopin (Almén 2008: 4-9). 

  
 
 Dos elementos acima, o único efetivamente relevante para a análise de Almén é o 
último – e ainda assim como plano de fundo, “estabelecendo expectativas (uma narrativa 
serena não-trágica ou não irônica) e reforçando a trajetória narrativa resultante” (Almén 2008: 
9). Em todo o caso, podemos agora nos perguntar o que se supõe que façamos com as outras 
referências, que são as que realmente transbordam da música: se devem ser esquecidas, 
porque foram então mencionadas? Se devem ser lembradas, porque não fazem parte da 
análise? 
 

* * * 
 
 A noção de processo é considerada como peça-chave no procedimento composicional 
de Grisey, bem como de outros compositores oriundos do espectralismo. Segundo Fabien 
Lévy, esta noção é “sintomática, em concordância com leis extraídas de fenômenos acústicos 
e psicoaústicos, do retorno do sujeito ao ato composicional” (Lévy 2004: 16). Para este 
autor, tal relação se faz presente à medida em que a elaboração progessiva de um material 
novo em decorrência de um material precedente se torna parte da obra, perceptível tanto 
para o compositor na criação como para o ouvinte na apreciação (Lévy 2004: 17), o que por 
sua vez leva Philippe Leroux a enfatizar a noção de “evolução discursiva” na música de 
Grisey (Leroux 2004: 9).  
  

O processo de transformação física do som não somente serviu de inspiração ao 
espectralismo a partir de 1970, como também chegou a fundamentar inclusive a forma de 
determinadas composições musicais como Partiels (Grisey, 1976). Em D’après Les heures à la 
nuit, entretanto, o processo é desencadeado sobre materiais composicionais complexos – com 

- Inatividade-em-movimento 
- Rústica simplicidade 
- Água corrente 
- Brisa suave 

Harmonia-com- 
a-natureza 

Tópico pastoral: 
calma e ausência 
de conflitos 
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maior potencial associativo de significações – e de forma mais abstrata, tal como apontado 
no descenso do ensemble nos primeiros 18 compassos da peça. Além disso, nesta obra  há um 
outro processo em jogo, o qual é desencadeado pelo quarto subgrupo separado por Grisey 
(D), composto por voz, trompete, flauta e violino – aqui apontados em ordem de entrada na 
peça. 
  

A voz, portadora do texto, assume naturalmente o primeiro plano na canção.  
 
 

Les Heures à la Nuit (Guez Ricord) 
 

      De qui se doit 
      de mourir 
      comme un ange 
      ... 
 
      comme il se doit de mourir 
      comme un ange 
      je me dois 
      de mourir 
      moi-même 
 
      il se doit son mourir 
      son ange est de mourir 
      comme il s’est mort 
      comme un ange    

  
 
 Há, ainda assim, um contraste acentuado entre o subgrupo (D) liderado pela voz, no 
qual os demais instrumentos reforçam alternadamente diferentes fragmentos da linha vocal, e 
os demais subgrupos (A, B, C) conjugados na textura imitativa mencionada anteriormente. 
Contra os movimentos melódicos descendentes e contínuos, a cantora ataca pequenos pontos 
ornamentados com bordaduras, e também notas longas onde a única movimentação indicada 
é de dinâmica; contra as intensidades apenas oscilantes entre pp e pppp dos instrumentos, a 
cantora mantém-se entre f e ff. E o mais importante: contra o processo de descenso em ação 
desde o início da peça, a voz impõe um longo movimento ascendente desde sua entrada até o 
ápice da obra nos c. 146-167. 
 
 A origem da interpretação narrativa aqui proposta está na identificação de um 
conflito existente entre estes dois processos, a partir do qual os materiais musicais podem ser 
acrescidos de um conteúdo semântico decorrente da própria interpretação. Observe-se, 
entretanto, que dá-se aqui mais um passo para fora da música, e que este conflito só existe de 
fato na análise. Uma vez considerada a presença da morte nos subgrupos A, B e C ao começo 
da peça, e uma vez identificado o conflito entre estes e o subgrupo da voz (D), podemos 
prosseguir e investir o grande movimento ascendente do subgrupo D de um anseio, um 
esforço em direção à vida. Além desta ascensão, podem-se somar outras características 
musicais do processo do subgrupo D que corroboram a ideia de esforço: (1) a expansão 
gradativa das bordaduras vocais, que começam em intervalos de segunda maior no c. 19 e 
chegam a intervalos de sexta maior no c. 146; (2) a progressiva diminuição de espaço entre 



II	  Encontro	  Internacional	  de	  Teoria	  e	  Análise	  Musical	  2011	  
UNESP	  –	  USP	  –	  UNICAMP	  

	  

	   	  6	  

as intervenções da voz, as quais dão a impressão de aceleração no tempo; (3) as entradas 
subsequentes de trompete, flauta e violino como reforço da voz; e (4) o crescendo de 
intensidade até fff no c. 147, o qual responde também a uma necessidade física devido ao 
registro agudo alcançado pela voz. 
 

A relação de conteúdo entre descenso-descanso-morte por um lado, e ascensão-
esforço-vida por outro, confere ao subgrupo D um caráter transgressor tanto para a música 
quanto para o texto, no qual a morte é inevitável. Como decorrência disto, as transformações 
pelas quais passam os subgrupos A, B, e C a partir da entrada da voz no c. 19 podem ser 
concebidas como uma contraposição ao esforço ascendente do subgrupo D, o que torna seu 
movimento descendente não mais um descanso, mas sim um esforço reacionário e cada vez 
mais enfático.  

 
 

 
Fig. 2: Quarte Chants Pour Franchir le Seuil, 1. 1. D’après Les heures à la nuit, [68-71] 

 
  
 A fig. 2 mostra esta afetação do processo dos subgrupos A, B e C ainda em um estágio 
inicial. Sem embargo, já se podem observar algumas de suas principais características: (1) a 
maior variedade de velocidades nos movimentos melódicos descendentes, quebrando assim a 
regularidade dos ciclos imitativos micro-desfasados apresentados no início da peça; (2) a 
incidência de sons percussivos sobre estes movimentos, seja através de marimba e steel 
drums como também pela aparição mais proeminente das cordas pinçadas (violoncelo, 
contrabaixo e arpa); (3) maior variedade de tamanho das células melódicas, podendo estas 
conter entre duas e quinze notas. 
 
 Além dos fatores supracitados, a intensidade crescente dos gestos executados pelos 
subgrupos A, B e C – acompanhando neste sentido o subgrupo D – desfaz definitivamente a 
característica de descanso de seu processo, no qual a homogeneidade destes três subgrupos é 
gradativamente dispersada em sutilezas e individualidades entre os instrumentos. É o caso, 
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por exemplo, do rompimento da textura pelos gestos expressivos da marimba entre os c. 85-
87, ou do discreto movimento ascendente por graus conjuntos realizado pelo violoncelo em 
pizzicatos  nos c. 57-58 – único em toda a peça.   
 

* * * 
 

Quanto mais abrangente for a referência verbal ao mundo externo emprestada ao 
discurso sobre música, tanto maior e mais sensível será o salto da interpretação analítica para 
fora da obra. Este salto, no entanto, não pode ser evitado, já que isso implicaria a 
possibilidade de referir-se a um significado na imanência musical. Ou, como o coloca 
Nicholas Cook ao criticar este tipo de formalismo, seria equivalente a dizer que “ao falarmos 
das qualidades expressivas da música, de suas qualidades de relutância, resignação ou 
abnegação, estamos falando tão sobre a música como se estivéssemos nos referindo a temas, 
progressões harmônicas ou protótipos formais” (Cook 2001: 174).  

 
O problema epistemológico, portanto, está em conceder relevância a uma asserção de 

significado sobre a música, sendo que este significado não está presente na música, mas sim 
na própria asserção. Neste momento torna-se necessário deixar de lado a ideia de significado 
musical para considerá-lo como uma composição entre música e discurso: 

 
“como construção em performance, então, o significado é emergente: ele não está 

reproduzido, mas sim criado na performance. (...) como objetos físicos, os traços 
materiais da música suportam uma série de significados possíveis, (...) [que] podem 
ser concebidos como conjugações comprimidas de um número indefinido de atributos, 
dos quais seleções diferentes serão feitas dentro de tradições culturais diferentes, ou 
em diferentes ocasiões interpretativas.” (Cook 2001: 179) 
 
 Peter Rabinowitz, em um contexto absolutamente teórico, propôs a apropriação da 

análise por parte do conceito de “obra musical”, considerando que “somente ‘teorias’ e 
‘noções pré-concebidas do que a música deveria ser’ possibilitam ao ouvinte transformar o 
material sonoro em uma experiência musical” (Rabinowitz 1992: 43). Neste caso, podemos 
conceber a ideia de que a obra musical se expande através de suas interpretações analíticas, 
mas teremos de nos debater com o paradoxo explicitado pelo mesmo autor quando afirma que 
as estratégias analíticas, mesmo sendo parte da obra em si, não estão nela contidas 
(Rabinowitz 1992: 45). Para tornar aceitável esta parte que não se encontra no todo, a única 
saída é considerar que há duas “obras em si”: uma delas é a música propriamente dita e a 
outra é a música dotada de conteúdo, sendo que as duas são por nós inseparáveis. O 
importante, em todo o caso, é conceber a música dotada de conteúdo como obra em si, onde a 
interpretação analítica se intersecciona com a música e, embora a primeira ultrapasse os 
limites da natureza semiológica da última (e vice-versa), ainda assim é um fator 
absolutamente necessário, ou mesmo inevitável, em qualquer experiência musical. É neste 
sentido que a interpretação narrativa aqui proposta pode assumir alguma relevância musical, e 
não somente discursiva. E é também neste sentido que palavras “extra-musicais” poderão 
reintegrar o vocabulário teórico-analítico sobre música, sem que para isso seja necessário 
comprovar sua imanência na partitura ou na performance.  
 

* * * 
 
 No c. 146, como mencionado anteriormente, a peça chega a um ponto nevrálgico. A 
ascensão melódica da voz, até aqui associada à palavra ange, atinge a nota dó5, a qual ataca 
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reiteradamente até o c. 153 em alternância com o trompete. O fim do movimento ascendente e 
sua estagnação nesta nota têm sua contrapartida nos subgrupos A, B e C e na entrada do 
violino no subgrupo D, os quais introduzem na peça, entre os c. 146-167, um complexo 
acorde formado por notas sustentadas e abrangendo do extremo grave ao extremo agudo do 
ensemble.  

Este estancamento da peça é o ponto de transformação onde se soluciona o conflito 
que fundamenta esta interpretação narrativa. 

 
 

 
Fig. 3: Quarte Chants Pour Franchir le Seuil, 1. D’après Les heures à la nuit, [161-168] 
 
 
O descenso micro-tonal da voz e do trompete entre os c. 155-164, ao que se pode 

somar a substituição da palavra ange pela expressão il s’est mort (primeira e única utilização 
do passé composé no poema), sinalizam o seu desfalecimento como esforço em direção à vida 
(v. fig. 3). Ao mesmo tempo ocorre uma filtragem do acorde formado pelos subgrupos A, B e 
C, onde os sons graves são gradualmente suprimidos até restar somente o violino na textura 
(c. 167-168), o qual finalmente empreende o motivo melódico descendente que será 
incorporado pela voz e pelo restante do ensemble e mantido até o final da peça. Com o 
violino, portanto, desencadeia-se um último processo, onde se conjugarão todos os subgrupos 
do ensemble. 

 Sendo assim, o ápice da peça não alcança sua plenitude, onde possivelmente 
ocorresse uma conversão que redimisse a voz de seu prenúncio trágico – talvez conduzindo-a 
com o ensemble a uma nova realidade musical de sobrevida. A voz, no c. 170, assume 
languidamente a representação da morte, empreendendo o movimento descendente antes 
evitado; a voz somente assim consegue reaproximar-se do ensemble, o qual vai reaparecendo 
aos poucos na peça e corroborando seu afundamento em termos de registro e intensidade, 
onde mesmo a atividade rítmica do início perde vigor e velocidade, tornando-se homogênea; 
a voz, finalmente, sucumbe em notas graves, pacificamente integrada à morte do anjo. 
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Considerações Finais 

  
 O interesse suscitado pela interpretação narrativa desta peça de Gérard Grisey é 
imprescindível para o sucesso deste trabalho como investigação. Não se trata exclusivamente 
da relevância teórica de tal empreendimento, mas também de sua contribuição como 
experiência musical na qual D’après Les heures à la nuit segue sendo composta como 
significado. Por outro lado, foram dados aqui passos consideráveis para além da música, os 
quais lhe emprestam um conteúdo semântico sempre de acordo com a necessidade da 
trajetória narrativa, evitando-se mencionar substantivos ou adjetivos irrelevantes na análise. 
Alguns termos-chave nesta interpretação podem ser demonstrados da seguinte maneira: 
 
 

 
 Graf. 2: plano narrativo para D’après Les heures à la nuit. 
  
 
 A interpretação analítica em estado finalizado é sempre um pouco frustrante – há 
muitas coisas ainda por dizer. Mas  talvez essa seja a maior vantagem da manifestação da 
subjetividade do analista e da não-autoridade da interpretação: a obra segue sendo composta 
para além do compositor. 
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